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Nos últimos anos, com a integração dos países devido à globalização, houve um 

aumento da circulação de pessoas e mercadorias, estreitando as distâncias e 

compartilhando agentes de doenças, para além das fronteiras de seus países de origem e 

residência. 

Evidenciou-se, portanto, mudanças importantes no padrão de morbi-mortalidade na 

população, pela alteração do comportamento epidemiológico de doenças endêmicas já 

conhecidas, pelo aparecimento de doenças emergentes e reemergentes, pelo aumento na 

ocorrência de agravos inusitados, situações de emergências epidemiológicas de natureza 

infecciosa, catástrofes, surtos e epidemias causados por agentes tóxicos, infecciosos ou 

desconhecidos. 

Diante desse cenário, que passa a exigir dos serviços de saúde respostas mais ágeis 

aos riscos e emergências em Saúde Pública, o Centro de Informações Estratégicas em 

Vigilância em Saúde do Recife (Cievs Recife) realiza diariamente mineração de rumores e 

notícias de surtos, epidemias e eventos que possam caracterizar um risco ou emergência em 

saúde pública, através da captação oportuna nos principais meios de comunicação. 

O objetivo é divulgar e atualizar os profissionais e gestores da saúde sobre a 

ocorrência de eventos relacionados às emergência em saúde pública no município e em 

outras localidades. 
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FEBRE DE LASSA MATA 37 PESSOAS NA NIGÉRIA 
08/01/2016 14:01 

Nigéria pediu para que a população não entre em pânico por causa do surto de Fabre da 
Lassa, que já vitimou 35 pessoas em sete estados do país desde novembro. 
 

Segundo o ministro Isaac Adewole, o governo tem tomado as medidas necessárias para 
conter o surto, que tem outros 14 casos confirmados por testes de laboratório, de 76 suspeitos. 

A febre de Lassa ganhou o nome por causa da cidade de Lassa, onde uma febre hemorrágica 
aguda foi identificada em 1969. A doença tem os mesmos sintomas do ebola e também exige que 
pacientes infectados sejam isolados, assim como que trabalhadores da saúde usem roupas 
protetoras. A taxa de mortalidade, no entanto, é de apenas 1%. 
 

A doença é transmitida por ratos e afeta principalmente áreas rurais com condições 
sanitárias ruins e cidades superpopulosas. O vírus é encontrado apenas na África Ocidental. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2016/01/08/interna_internacional,723245/febre-de-lassa-mata-37-pessoas-na-nigeria.shtml
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 SURTOS DE DENGUE E CHICUNGUNHA TOMAM CONTA DE PESQUEIRA 

 
08.01.15 Publicado por Verônica Almeida às 8:06 

 
Pesqueira, no Agreste do Estado, – onde morava a índia kucuru Danielle Marques de 

Santana, que morreu quarta-feira (6/01) no Hospital da Restauração com suspeita de infecção viral 

ou bacteriana e até síndrome de Guillain-Barré –, vive desde novembro situação de guerra, como 

classificam médicos, por causa de surtos já confirmados de dengue e chicungunha.  No Hospital 

Municipal Doutor Lídio Paraíba,  cresceu quase cinco vezes mais. Segundo a secretária municipal de 

Saúde, Elizabeth Souza, até ontem eram 2.143 casos suspeitos de dengue, 1.000 de chicungunha e 

118 de zika vírus num território de 65,7 mil habitantes, a 215 quilômetros do Recife. 

“Vários fatores favorecerem o cenário. Temos clima quente e estiagem, o Aedes aegypti passou a 

transmitir novas doenças e por três meses, de agosto a outubro, foi interrompido pelo SUS o repasse 

de larvicida ao município. Fomos pegos de surpresa, sem preparo para enfrentar uma situação 

dessa”, argumenta Elizabeth Souza. De acordo com ela, o adoecimento generalizado atingiu inclusive 

trabalhadores da saúde e alguns médicos romperam contrato com a prefeitura por causa da 

sobrecarga nos plantões. “Fomos atrás de outros e agora todas as escalas estão completas”, 

assegura. 

Os pesqueirenses se queixam mais de chicungunha, por causa das dores prolongadas nas 

articulações. “Acredito que trata-se do principal surto”, diz o médico José Severiano Cavalcanti, do 

Lídio Paraíba. Segundo ele, a unidade está recebendo até 500 doentes por dia, não só da cidade, mas 

também de Belo Jardim, Sanharó, Alagoinha e até da Paraíba. A doença tem prejudicado uma das 

principais atividades econômicas do local, a produção de renda renascença. Doentes, rendeiras que 

trabalham por conta própria estão atrasando as encomendas. Dora Oliveira, 63, uma delas, 

moradora do bairro do Prado, conta que há 12 dias sofre. “Estou com chicungunha. É um horror, 

muito pior do que a dengue. Comecei com dores no ombro, depois bateu febre e vômito. Apareceu 

coceira e incharam pés e mãos. Não consigo mexer os dedos”, contou. Ela adoeceu no mesmo dia em 

que levou ao hospital uma vizinha, em estado mais grave. Uma amiga está doente há 25 dias, com 

dificuldades para andar. 

A Secretaria Estadual de Saúde reconhece a situação de surto de dengue e chicungunha na 

localidade, colocando Pesqueira entre os 32 municípios com maior incidência de dengue e também 

no grupo dos 61 com alta infestação pelo mosquito Aedes aegypti. De janeiro a dezembro, de acordo 

com o Estado, 739 casos de dengue foram confirmados na cidade. A prefeitura organiza mutirões 

para intensificar ações nos bairros. 

 

 
 

http://jc.ne10.uol.com.br/blogs/maissaude/2016/01/08/surtos-de-dengue-e-chicungunha-tomam-conta-de-pesqueira/
http://jc.ne10.uol.com.br/blogs/maissaude/2016/01/07/hr-investiga-novas-causas-para-morte-de-india-xucuru/
http://jc.ne10.uol.com.br/blogs/maissaude/2016/01/08/dsei-intensifica-acoes-contra-o-aedes-em-areas-indigenas/


5 

 
Prefeitura do Recife 
Secretaria de Saúde 

Secretaria Executiva de Vigilância à Saúde 
 

Avenida Visconde de Suassuna, 658 – Santo Amaro – Recife/ PE CEP: 50.050-540 
Fone: (81) 3355-1891 / Fax: (81) 3355-3183 Twiter: @cievsrecife 

e-mail: cievs@recife.pe.gov.br  / e-notifica: notifica@recife.pe.gov.br / Blog: http://cievsrecife.wordpress.com / 

 

EPIDEMIA DE ZIKA NO BRASIL CAUSA APREENSÃO NOS EUA 

Após se espalhar pelo Brasil e ser associado a milhares de casos de microcefalia em bebês, o zika 

vírus agora chama atenção nos Estados Unidos, por conta do registro de um caso em Porto Rico que 

gerou apreensão na imprensa americana. 

Em 31 de dezembro, um primeiro caso da doença foi registrado em Porto Rico. Autoridades da ilha – 

que integra o território americano – afirmaram que o paciente não viajou recentemente, o que 

descartaria a possibilidade de que tenha contraído a doença no exterior. 

O caso fez epidemiologistas especularem se o vírus não poderia seguir a mesma trajetória da dengue, 

que chegou aos EUA por Porto Rico e depois se espalhou pela Flórida e por Estados do Golfo do 

México. O Havaí, no Pacífico, também estaria na zona de risco. 

"O zika vírus está se espalhando fora do Brasil e pode ameaçar os EUA", diz o título de uma 

reportagem no site da Newsweek, uma das principais revistas americanas. O governo americano, por 

enquanto, apenas sugere cautela a viajantes que tenham o Brasil como destino. 

A revista diz que, além de picadas de mosquito, é possível que o vírus também seja transmitido 

sexualmente. Existe até o momento apenas um caso documentado com essa possibilidade, 

envolvendo um cientista americano que voltou do Senegal e suspeita-se que ele possa ter infectado 

sua mulher por intermédio de relações sexuais. 

Em entrevista ao site noticioso Vox, o diretor do Instituto de Infecções Humanas da Universidade do 

Texas em Galveston, Scott Weaver, afirma que o vírus pode chegar ao sul dos Estados Unidos a partir 

do início da primavera no hemisfério Norte (20 de março). "Ele está se espalhando muito rápido." 

A reportagem cita a possibilidade de que o zika também é associado à ocorrência da síndrome de 

Guillain-Barré, que ataca os músculos e pode levar à paralisia. 

O New York Times também tratou do tema. Uma reportagem no jornal diz que "doenças tropicais – 

algumas nunca vistas nos Estados Unidos – estão marchando para o norte, conforme a mudança 

climática permite a mosquitos e carrapatos expandir seu alcance". 

O jornal afirma que o número de doenças causadas por insetos tem crescido no país ano após ano, 

citando casos de dengue, chikungunya, Chagas, doenças de Lyme e do vírus do oeste do Nilo. 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160107_zika_eua_jf_ab
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A publicação diz que, até maio, o zika ainda não havia chegado ao hemisfério ocidental, mas hoje 

causa "pânico" no Brasil e circula por outros 13 países latino-americanos 

Segundo a Organização PanAmericana de Saúde, apenas o Brasil encontrou uma correlação entre o 

zika e a microcefalia (bebês com cabeças bem menores que a média). 

A publicação afirma que expansão do vírus nos EUA depende da capacidade do mosquito Aedes 

albopictus em transmiti-lo de forma tão eficiente quanto o Aedes aegypti. 

O Aedes aegypti só habita as áreas ao sul da capital americana, Washington, enquanto o Aedes 

albopictus sobrevive até as regiões de Nova York e Chicago, no norte do país. 

Por ora, o Centro para o Controle e Prevenção de Doenças do governo americano adota um tom 

cauteloso sobre a doença. 

Em seu site, o órgão divulgou um comunicado em que reconhece os relatos de crescimento nos casos 

de microcefalia no Brasil, mas diz que a doença pode ter várias causas, como infecções ou exposição 

a substâncias tóxicas durante a gravidez. 

A organização recomenda, no entanto, que todas as pessoas, especialmente grávidas, em viagem 

para o Brasil e outras partes da América Latina tomem precauções para evitar picadas de mosquitos 

e reduzir o risco de contaminação pelo zika ou outros vírus. 

O zika foi identificado pela primeira vez em 1947, em Uganda. 

O primeiro caso no Brasil foi registrado em maio de 2015. Desde então, segundo o Ministério da 

Saúde, foram identificados 3.174 casos suspeitos de microcefalia relacionados ao vírus, a maioria no 

Nordeste. 

A doença provoca sintomas parecidos com os da dengue, como febre, dor de cabeça e manchas 

avermelhadas pelo corpo. Alguns pacientes, porém, não apresentam qualquer sinal da infecção. 
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LABORATÓRIO AFIRMA QUE VACINA CONTRA DENGUE É EFICAZ E TERÁ PREÇO 

COMPATÍVEL 

s 9 de janeiro de 2016 - 7:30  

A empresa afirma que não há antiviral para tratar a dengue, que apenas em 2015 acometeu 
mais de 1,5 milhão de brasileiros. 

Manaus - O Laboratório Sanofi Pasteur, que desenvolveu a vacina contra dengue aprovada 
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), no final do ano passado, contestou a 
declaração do diretor-presidente da Fundação de Vigilância Sanitária (FVS-AM), Bernardino 
Albuquerque, sobre a eficácia do medicamento, uma vez que a imunização é feita em três doses. 

Segundo o laboratório, “os resultados do amplo programa de estudos clínicos mostram que a 
vacina contra dengue apresenta 66% de proteção, sendo a média de efetividade de outras vacinas, 
como a da vacina contra a gripe, distribuída à população brasileira anualmente”. 

A empresa afirma que não há antiviral para tratar a dengue, que apenas em 2015 acometeu 
mais de 1,5 milhão de brasileiros e causou mais de 800 óbitos no Brasil. 

Ainda conforme a empresa, a vacina contra dengue da Sanofi Pasteur reduz os casos graves – 
aqueles que levam ao óbito - em 93% e os índices de hospitalizações em 80% e “será uma importante 
ferramenta de saúde pública, que contribuirá de forma significativa com os esforços governamentais 
em termos de educação e de controle de vetor para prevenção da doença, bem como redução dos 
gastos com internações”. 

A Pasteur disse, ainda, que irá apresentar “um preço responsável para a vacina contra 
dengue”, que deve ser sustentável tanto para a empresa quanto para os países endêmicos onde a 
dengue é uma grande ameaça à saúde pública. 

 

http://new.d24am.com/noticias/saude/laboratorio-afirma-vacina-contra-dengue-eficaz-tera-preco-compativel/145342

